
Retningslinjer for kulturminnelotteri

Vedlegg til kulturminneplan 2018 – 2023 

I kulturminneplanen for Alstahaug kommune defineres digital dokumentasjon som en 
prioritert tiltakskategori.

I planen står følgende: 

7.1.2 Digital dokumentasjon
Det er et mål at alle prioriterte kulturminner skal dokumenteres og gjøres tilgjengelig digitalt. 
Det er videre et mål å oppmuntre frivillige til å legge ut kulturminner på kulturminnesok.no, 
for å gjøre enda flere digitalt tilgjengelig. Den digitale satsingen skal både bidra til 
dokumentasjon og bevaring av kunnskap, og er et viktig bidrag til formidling av kunnskap om
kulturminner. Digitalisert materiale kan brukes av skoler, reiselivsaktører, årbokforfattere og 
andre.

Hvordan gjennomføres kulturminnelotteriet?

En gang i året setter kulturenheten ned en komité (3 personer) som vurderer innsendelsene. 
Alle som har sendt inn godkjent kulturminneregistrering, deltar i lotteriet.

Navnet på hver deltaker skrives på en lapp som brettes slik at navnet ikke lenger er synlig. 
Hvis en person deltar for eksempel to ganger, skrives navnet på to lapper. 

Alle lappene legges i en bolle. Et medlem av komiteen trekker en lapp for første premie, et 
medlem trekker en lapp for andre premie. Det tredje medlemmet noterer navnene til vinnerne.

Vinnerne kontaktes via epost eller oppgitt telefonnummer. Det opplyses også om trekningen 
og vinnerne på kommunens hjemmeside.

Vinnerne har 3 måneder frist til å hente prisen. Hvis ingen henter premien innen fristen, 
bortfaller den.

Premiene vil som regel være:

- 1.plass: gavekort e.l. i en verdi av kr 1.500,-
- 2. plass: gavekort i en verdi av kr 1.000,-

Tiltak: 

Det settes av kr 2 500,- hvert år som brukes som premie for oppføringer i 
kulturminnesøk. Premien skal utdeles gjennom kulturminnelotteri. Se vedlegg for 
nærmere beskrivelse av opplegget og kriterier.



Kulturminnelotteriet skal gjennomføres årlig i perioden 2018 – 2023, med forbehold om at det
er satt av midler til dette i budsjettet.

Hva må sendes inn for å delta?

For å delta må en person registrere 3 kulturminner fra Alstahaug kommune i databasen 
www.kulturminnesok.no. Kulturenheten kan vurdere for å åpne opp til registreringer i andre 
databaser, for eksempel www.minner.no. 

Den som ønsker å delta må sende en epost eller brev til kulturenheten som inneholder 
følgende opplysninger:

- Kontaktdata (navn og telefonnummer, epost, e.l.)
- Lenker til de tre registrerte kulturminnene

En person kan delta flere ganger. For eksempel kan en person sende inn en epost med 3 
registrerte kulturminner om våren og en ny epost med tre nye registreringer om sommeren. 
Den personen vil i så fall delta to ganger.

Hvem kan delta?

I utgangspunktet kan alle delta, også ansatte i kulturenheten (forutsatt at registreringene ble 
gjennomført utenom arbeidstid). Deltakere kan ikke sitte i komiteen. Det betyr at 
kulturenheten kan utpeke andre til å sitte i komiteen. 

Vurderingskriteriene av kulturminneregistreringer på Kulturminnesøk

Krav til nyregistreringer:

- Kulturminnet må registreres av samme person som deltar i lotteriet (dvs at 
brukernavnet må stemme overens med navnet på deltaker)

- Det må legges ved minst et bilde av tilfredsstillende kvalitet. Bildet/ bildene må ha en 
bildetekst med bildetittel og fotograf. Den som legger ut må ha rettigheter til bildet/ 
bildene eller fått tillatelse av fotografen til å legge ut bildet.

- Kulturminnet må være kartfestet. Hvis det beskrives et kulturmiljø, kan en sette 
punktet på kartet omtrent i midten eller ved hovedbygningen.

- Beskrivelsen av kulturminnet må inneholde:
o Fysisk beskrivelse (min. 20 ord)

o Historisk beskrivelse (min. 50 ord)

o Kildehenvisninger så langt det er mulig (hvis noe av kunnskapen baserer seg 

på fortellinger, bør det helst oppgis hvem man har snakket med)
- Teksten skal være beskrivende og nøytral. Den må ikke inneholde nedsettende 

kommentarer eller personlige synspunkter i større grad.
- I tillegg er det ønskelig med: lenker, litteraturtips, lenke til andre kulturminner i 

nærheten.

http://www.kulturminnesok.no/
http://www.minner.no/
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